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2. WEBEX MEETING PRE ORGANIZÁTORA  
MEETINGU  (rola HOST) 

 

Keď niekto chce organizovať videokonferenčné stretnutia – meetingy, nestačí mať 
len  nainštalovaného klienta na svojom počítači, ako to bolo vysvetlené v popise 
nastavovania aplikácie WEBEX MEETING  pre bežného používateľa – hosťa 
(pozícia –rola  guest). Tu musíme mať vybavený aj istý „účet“ (account) na stránke 
servera u spoločnosti CISCO. Také to služby sú vo všeobecnosti platené avšak 
v mnohých prípadoch  IT spoločnosti poskytujú aj limitované verzie svojich služieb 
za minimálne alebo až nulové poplatky a tak je to aj v prípade poskytovania 
videokonferenčnej služby od spoločnosti CISCO.       

Na stránke: 

https://www.webex.com/pricing/index.html  

sa môžeme oboznámiť s obchodnou filozofiou  firmy CISCO a zistiť ceny za 
jednotlivé poskytované produkty – PLÁNY , ktoré sa navzájom odlišujú rozsahom 
poskytovaných funkcií a pridávaním ďalších funčností.  

V tomto zozname je na prvom mieste FREE PLAN za mesačný poplatok 0 EUR 
(ZADARMO), ktorý v súčasnosti kvôli pandémii COVID-19 spoločnosť CISCO 
upgradovala z limitu  max 50 účastníkov na limit max 100 účastníkov a z limitu 
časového trvania mex 40 minút na neobmedzené trvanie. Sú doplnené ja ďalšie 
funkčnosti, ale tieto dve prvé sú pre nás najdôležitejšie. 

Prihlásenie sa do FREE PLÁNU (vybavenie účtu  s úrovńou FREE) je veľmi 
priamočiare a urobí sa na pár klikov. Stačí keď v tabuľke jednotlivých plánov  
v časti pre FREE PLAN  kliknemena tlačidlo  SIGN UP a hneď prejdeme do 
prihlasovanie sa do účtu s nulovým  mesačným poplatkom. Tento proces je 
jednoduchý a potrebujeme zadať len nasledovné údaje: 

• E-mailová adresa 

• Krajina ( nastaví sa automaticky Slovensko) 

• Meno 

• Priezvisko 

Po zadaní týchto údajov sa nám objaví oznam, že náš účet ( FREE) je pripravený 
a dostaneme na našu e-mailovú adresu informačný e-mail v ktorom sú  uvedené 
ďalšie údaje o našom účte a to je: 
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Username: ( = nami zadaná e-mailová adresa)  
Webex site: linka na určený účet   ktorá má tvar:  xxxxxxxxxxx.webex.com, 
Kde xxxxxxxxx znamená alfanumerický reťazec pridelený pre náš účet. 
 

Súčasne sme vyzvaní kliknúť na tlačidlo CREATE PASWORD. Po stlačení tohto 
tlačidla prejdeme do systému CISCO a zvolíme si tam  vhodné kvalitné heslo, 
ktoré si samozrejme zapíšeme, lebo ho budeme častejšie potrebovať. 

Tým máme k dispozícii všetky údaje, ktoré potrebujeme na nastavenie aplikácie 
WEBEX MEETING do režimu HOST. 

Ďalší postup bude záležať, či sme už predtým urobili inštaláciu WEBEX MEETING 
s nastavením pre rolu GUEST, alebo teraz nanovo budeme inštalovať túto 
aplikáciu pre rolu HOST. 

NOVÁ INŠTALÁCIA programu WEBEX MEETING 

Pre túto inštaláciu platí to isté, čo bolo uvedené pre predošlý prípad inštalácie , až 
po prvú prihlasovaciu obrazovku: 

 

Tu musíme zadať presne tú istú e-mailovú adresu, ktorú sme zadali pri vytváraní 
účtu FREE na serveri CISCO. V ďalšom kroku však namiesto USE as GUEST 
stlačíme tlačidlo NEXT a pokračujeme na ďalšiu obrazovku:  

Na tejto druhej obrazovke vyplňujeme URL adresu nášho WEBEX SITE, ktorá 
nám bola určená pri zakladaní FREE účtu. ( viď vyššie.) Po vyplnení tohto údaja 
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opäť stlačíme tlačidlo NEXT a pokračujeme ďalej. ( SCAN obrazovky tu už 
neuvádzam, keďže je to už štandardné)  

Na poslednej prihlasovacej obrazovke do príslušného políčka zadáme heslo, ktoré 
sme si vytvorili pre náš FREE účet.  

 

Okrem zadania hesla si môžeme ešte urobiť voľby, či chceme, aby si program 
pamätal e-mailovú adresu ( názov účtu)  a či mám ostať prihlásený ( neviem na 
akú dobu a za akých podmienok) . 

Keď teraz stlačíme tlačidlo SIGN IN, tak sa konečne prihlásime na svoj WEBEX 
MEETING ÚČET a vrátime sa na základnú vstupnú obrazovku programu, ktorá sa 
ale teraz trošku zmení, lebo sme teraz prihlásení ako HOST  to jest „organizátori“ 
videokonferencií a k tomu potrebujeme aj určité “nástroje“, čo sa prejaví aj na 
vzhľade aplikácie. 

TÁTO „HOST“ obrazovka programu CISCOVEBEX MEETING  vyzerá 
nasledovne: 
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Máme tu najprv uvedený 
názov účtu WEBEX 
MEETING, ktorý som zadal 
pri jeho vytvárani ako 
Stanislav Uličiansky. 

Potom máme kompletnú linku 
ku mojej video miestnosti ( 
MY PERSONAL ROOM).  

Túto linku potrebujeme 
posielať pri pozývaní 
účastníkov, preto je tu 
možnosť na kopírovanie tejto 
linky. Urobí sa to po stlačení 
ikonky „stránky“ za textom 
linky. Táto linka sa uchová 
v schránke  a vieme ju 
skopírovať do akéhokoľvek 
Windows programu, teda aj 
do e-mailu. 

V čiernom poli  máme ďalej  
tlačidlá START MEETING, 
ktorým spúšťame samotné 
stretnutie (MEETING) 
a tlačidlo SCHEDULE, cez 
ktoré sa dostaneme do 
subsystému na naplánovanie 
budúcich videokonferencií. 
Tu vidíme, že na deň 28.mája 

2020 v čase od 14:00 do 15:00 bola naplánovaná videokonferencia s názvom 
TEST 2 a organizátorom konferencie( meetingu) som bol ja (ako host) 

PLÁNOVANIE VIDEOKONFERENCIÍ - MEETINGOV 

Stlačením tlačidla SCHEDULE prejdeme na špeciálnu podstránku v rámci servera 
systému CISCO WEBEX MEETING, ktorá patrí výlučne k nášmu účtu. Na tejto 
stránke môžeme vytvárať plány našich videokonferenčných stretnutí, môžeme 
editovať náš účet, môžeme meniť naše finančné plány, t.j. prejsť zo súčasného 
FREE plánu na niektorý z platených verzií: Práca s týmto systémom je v podstate 
zrejmá. 

Pri plánovaní meetingov - konferencií zadáme: 
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MEETING TOPIC -  názov (tému) tohto stretnutia,  

Systém SCHEDULER  nám pridelí  heslo: 

 MEETING PASSWORD – 11 miestny alfanumerický kód 

Ďalej si zvolíme z kalendára dátum a čas meetingu: 

 DATE and TIME 

Tu musíme dať pozor na časové pásme, najmä ak sa jedná o meeting 
s medzinárodnou účasťou .  

Ďalej môžeme zaškrtnúť, či sa toto stretnutie bude opakovať (RECURRENCE)  
a nakoniec do príslušného okienka vpíšeme  emailové  adresy všetkých  
pozývaných účastníkom..  

Systém poskytuje aj ďalšie možné variantné nastavenia, ktoré sa nám zobrazia, 
keď klikneme na  SHOW ADVANCED OPTIONS. Tieto ďalšie možnosti tu 
nebudeme v detailoch popisovať ,ale je vhodné sa na to pozrieť, či niektorú 
vlastnosť nebudeme predsa len potrebovať..  

Keď máme všetko vypísané a nastavené, tak stlačíme tlačidlo SCHEDULE a tým 
sa toto stretnutie dostane do časového plánu ( rozvrhu) stretnutí. Súčasne sa 
pozvaným účastníkom rozošlú pozývacie e-maily. Organizátor meetingu (host) 
dostane taktiež separátny e-mail automaticky.  

Informácie  o naplánovaných  konferenciách má HOST navyše zobrazené aj  
priamo v okne  svojej verzie aplikácie  WEBEX MEETING, takže môže mať 
prehľad o tom,  kedy sa  má niektorá z akcií uskutočniť a v správnom čase  
štartovať tieto meetingy. Jednu takúto naplánovanú aktivitu máme zachytené aj na 
predošlom skene z okna aplikácie WEBEX MEETING (HOST) 

Pre účastníka konferencie (GUESTa)  sa nezobrazuje rovnakým spôsobom  
zoznam  meetingov priamo v okne aplikácie.  Je to z viacerých dôvodov. 
Konkrétny účastník (GUEST) nemusí byť pozvaný na každú konferenciu, ktorú 
poriada  organizátor (HOST). Týchto účastníkov môže byť veľa a môže byť veľa 
kombinácií, kto sa zúčastní ktorej akcie, čo by systém CISCO nevedel vyhodnotiť. 
Avšak je tu spolupráca  systému WEBEX MEETING so systémom  Microsoft   
OUTLOOK Callendar. V rámci  tejto integrácie systémov CISCO a MICROSOFT, 
ak  účastník konferencie využíva túto službu, dostane od CISCO do svojho 
kalendára MICROSOFT informáciu o plánovanej aktivite a odtiaľ môže dostávať aj 
upozornenia na blížiacu sa akciu. Ak používame túto službu a sme navyše 
prihlásení (v danom počítači) do služby MS OUTLOOK, mala by sa nám aj pre 
pozíciu GUEST zobraziť v okne informácia o blížiacich sa vidoekonferenciách 
(meetingoch) na ktoré sme pozvaní. Túto funkčnosť nevyužívam, preto ju nemám 
ani overenú. 
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Takto máme všetko pripravené na štart videokonferencie – meetingu a na 
možnosť pripojiť sa ako účastník. Táto činnosť je popísaná v nasledujúcej časti. 

 

● 


